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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

فيما ت�سجل مبيعات الكّمامات واملعّقمات تراجعا 

تراخ كبري يف اإجراءات الوقاية من فريو�س كورونا ب�سوارع ق�سنطينة

وزارة املالية تدر�س مقرتحا للهيئة الوطنية ال�سّرعية للإفتاء

ّّنحو تطبيق التمويل الإ�سالمي على اقتناء ال�سكنات
بق�سنطينة مهري  وجامعة  املالك  عبد  بن  حمطة  بني  دقيقة   50

جامعة �سكيكدة

الوزارة توؤكـــد ا�ستحالــة فتح كليـــة 
للطـب حاليــا

ف�سلــت وزارة التعليم العالي و البحــث العلمي، في ق�سية المطالب 
الداعية لفتح كلية للعلوم الطبية بجامعة 20 اأوت 1955 ب�سكيكدة 
و اأكــدت علــى ا�ستحالة تحقيق هــذا المطلب ب�سبب عــدم ا�ستيفاء 

عدد من المقايي�س العلمية و البيداغوجية و الهيكلية.

الرّتويــج اللكرتونــي يبعث جتــارة 
الورود ونباتــات الزينة بق�سنطينــة

عــادت الــورود و نباتــات الزينــة، لتحتل حيزا 
مهمــا فــي حيــاة الق�سنطينييــن، بعــد اأن تــم 

اإهمالهــا فــي  �سنوات خلــت، اقت�ســر فيها 
منا�سبــات  علــى  الــورود  باقــة  تقديــم 

و  الــزواج،  و  الخطوبــة 
تكون في الغالب ا�سطناعية، 

ح�سب ما اأكده تجار للن�سر،  
ال�سنتيــن  فــي  لتنتع�ــس 

تاأثيــر مواقع  الأخيرتيــن، تحت 
روجــوا  الذيــن  اليوتيوبــرز  و  التوا�ســل 
لنمط معي�سي جديد، يبــرز جمال الباقات 
و عن�سر الخ�ســرار، في الديكور المنزلي، 

بدل قطع الأثاث الكثيرة.

بزاز تو�سل اإىل اتفاق معه

 ميلود حمدي املدرب القادم لل�سنافر
ح�سنــة  م�ســادر  ك�سفــت 
المدير  بــاأن  للن�سر،  الإطلع 
ل�سبــاب  الجديــد  الريا�ســي 
بــزاز،  يا�سيــن  ق�سنطينــة 
وقــع اختيــاره علــى المدرب 
حمــدي  ميلــود  المغتــرب 
العار�ســة  علــى  للإ�ســراف 
خلفــا  للفريــق،  الفنيــة 
عبــد  الم�ستقيــل  للمــدرب 
القــادر عمراني، حيــث اتفق 
معه حول جل التفا�سيل، بما 
في ذلك الطاقــم الفني الذي 

�سيعمل معه.

ك�ســف ع�ســو الهيئة ال�سرعية الوطنية للإفتاء لل�سناعة المالية الإ�سلمية الدكتور محمد بوجلل اأم�س عن ا�ستحداث لجنة بــوزارة المالية لدرا�سة مقترح تعميم التي�سير والدعم على ال�سبابيك الإ�سلمية 
فيما يخ�س اقتناء �سكنات ب�سيغة الترقوي المدعم، عبر تطبيق نف�س المتيازات الموجهة للقرو�س التي تمنحها البنوك التقليدية.

   توقع ت�سجيل  اجلزائرن�سبة منو اقت�سادي بـ 3.6 باملائة يف 2021

البنك العاملي ي�سيد بتدابري احلكومة لحتواء تداعيات كورونا
توّقــع البنــك العالمي تعافي القت�ساد الوطني العام المقبل، وذلك في مذكرة حول الآفاق القت�سادية والجتماعية، واأ�سار التقرير اإلى 
تح�ســن اأداء القت�ســاد الوطني في 2021 مقابل العام الما�سي الذي �سهد تراجعا بفعل فيرو�س كورونا وعواقبه على القت�ساد والت�سغيل. 

وقال البنك العالمي، اإن رد الفعل ال�سيا�سي  للحكومة الجزائرية تجاه وباء كورونا كان �سريعا.

املقطع الأخري من ترامواي علي منجلي يدخل اخلدمة يف اأفريل
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